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 TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2008/1/EB   2013/EES/4/99 

frá 15. janúar 2008 

um samþættar ráðstafanir til að fyrirbyggja og takmarka mengun (*) 

(Kerfisbundin útgáfa) 

 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 1. 
mgr. 175. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
bandalaganna (1), 

að höfðu samráði við svæðanefndina, 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1)  Tilskipun ráðsins 96/61/EB frá 24. september 1996 um 
samþættar mengunarvarnir og eftirlit með mengun (3) 
hefur nokkrum sinnum verið breytt í veigamiklum 
atriðum (4). Til glöggvunar og hagræðingar skal 
kerfisbinda tilskipunina. 

2)  Markmið og meginreglur umhverfisstefnu Bandalagsins 
eru, samkvæmt 174. gr. í sáttmálanum, einkum að koma 
í veg fyrir mengun, draga úr henni og eyða henni eins 
og frekast er kostur með því að leggja megináherslu á 
að grípa inn í þar sem mengun á upptök sín og tryggja 
skynsamlega stjórnun náttúruauðlinda, í samræmi við 
mengunarbótaregluna og meginregluna um meng-
unarvarnir. 

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2008, bls. 8. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 28/2012 frá 10. febrúar 
2012 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 34, 21.6.2012, 
bls. 40. 

(1) Stjtíð. ESB C 97, 28.4.2007, bls. 12. 
(2) Álit Evrópuþingsins frá 19. júní 2007 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun ráðsins frá 17. desember 2007. 
(3) Stjtíð. EB L 257, 10.10.1996, bls. 26. Tilskipuninni var síðast breytt með 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 166/2006 (Stjtíð. ESB L 33, 
4.2.2006, bls. 1). 

(4) Sjá A-hluta VI. viðauka. 

3)  Í fimmtu aðgerðaáætluninni á sviði umhverfismála, sem 
ráðið og fulltrúar ríkisstjórna aðildarríkjanna, sem komu 
saman á vegum ráðsins, samþykktu í meginatriðum í 
ályktun frá 1. febrúar 1993 um stefnu- og fram-
kvæmdaáætlun Bandalagsins í tengslum við umhverfi 
og sjálfbæra þróun (5), eru samþættar mengunarvarnir 
látnar ganga fyrir sem mikilvægur þáttur í þróun í átt að 
sjálfbærara jafnvægi milli athafna mannsins og 
félagslegrar og efnahagslegrar þróunar annars vegar og 
auðlinda og endurnýjunargetu náttúrunnar hins vegar. 

4)  Beiting samþættrar stefnu við að draga úr mengun 
krefst aðgerða á vettvangi Bandalagsins sem fela í sér 
breytingar og viðbætur við gildandi löggjöf Banda-
lagsins er varða forvarnir og varnir gegn mengun frá 
iðjuverum. 

5) Í tilskipun ráðsins 84/360/EBE frá 28. júní 1984 um 
baráttu gegn loftmengun frá iðjuverum (6) voru settar 
almennar reglur um að fá þyrfti leyfi áður en starfsemi 
iðjuvera hæfist eða umtalsverðar breytingar væru gerðar 
á þeim sem valdið gætu loftmengun. 

6)  Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/11/EB frá 
15. febrúar 2006 um mengun vegna losunar tiltekinna 
hættulegra efna í vatn í Bandalaginu (7) var kveðið á um 
þá kröfu að losun þessara efna yrði háð leyfi. 

7)  Í Bandalaginu er í gildi löggjöf um baráttu gegn 
loftmengun og um að koma í veg fyrir eða draga eins og 
frekast er kostur úr losun hættulegra efna í vatn en 
engin sambærileg löggjöf er til í Bandalaginu sem 
miðar að því að koma í veg fyrir eða draga eins og 
frekast er kostur úr losun í jarðveg. 

 ________________  

(5) Stjtíð. EB C 138, 17.5.1993, bls. 1. 
(6) Stjtíð. EB L 188, 16.7.1984, bls. 20. Tilskipuninni var breytt með ákvörðun 

91/692/EBE (Stjtíð. EB L 377, 31.12.1991, bls. 48). 
(7) Stjtíð. ESB L 64, 4.3.2006, bls. 52. 
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8)  Mismunandi aðferðir við varnir gegn losun út í 
andrúmsloft, vatn eða jarðveg gætu leitt til þess að 
mengun færðist á milli þessara umhverfissviða fremur 
en að umhverfið í heild njóti verndar. 

9)  Markmiðið með samþættri stefnu í vörnum gegn 
mengun er að koma í veg fyrir losun út í andrúmsloft, 
vatn eða jarðveg þar sem því verður við komið, með 
tilliti til meðhöndlunar úrgangs, og, ef þetta er ekki 
raunhæfur kostur, að draga eins og frekast er unnt úr 
henni til þess að ná víðtækri vernd umhverfisins í heild. 

10)  Í þessari tilskipun skal setja almennan ramma um 
samþættar ráðstafanir til að fyrirbyggja og takmarka 
mengun. Í henni er mælt fyrir um nauðsynlegar 
ráðstafanir til að hrinda í framkvæmd samþættum 
ráðstöfunum til að fyrirbyggja og takmarka mengun í 
því skyni að ná víðtækri vernd umhverfisins í heild. 
Framkvæmd meginreglunnar um sjálfbæra þróun ætti 
að styrkjast við samþætta stefnu í vörnum gegn 
mengun. 

11)  Ákvæði þessarar tilskipunar gilda með fyrirvara um 
ákvæði tilskipunar ráðsins 85/337/EBE frá 27. júní 
1985 um mat á áhrifum sem tilteknar framkvæmdir á 
vegum hins opinbera eða einkaaðila kunna að hafa á 
umhverfið (1). Ef taka þarf tillit til upplýsinga eða 
niðurstaðna sem fengist hafa við beitingu þeirrar 
tilskipunar þegar leyfi er veitt skal þessi tilskipun ekki 
hafa áhrif á framkvæmd tilskipunar 85/337/EBE. 

12)  Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 
tryggja að rekstraraðili í iðnrekstri, sem um getur í 
þessari tilskipun, fari að almennum reglum um tilteknar 
grundvallarskyldur. Í þessu skyni nægir að lögbær 
yfirvöld taki tillit til þessara almennu reglna þegar sett 
eru skilyrði fyrir veitingu leyfis. 

13)  Sumum þeirra ákvæða, sem eru samþykkt samkvæmt 
þessari tilskipun, skal beitt eftir 30. október 2007 að því 
er varðar stöðvar í rekstri og öðrum átti að hafa verið 
beitt frá og með 30. október 1999. 

14)  Rekstraraðilinn skal taka tillit til umhverfisþátta til að 
unnt sé að taka á mengunarvandamálum á áhrifaríkan 
og skilvirkan hátt. Tilkynna skal lögbæru yfirvaldi eða 
yfirvöldum um þessa þætti til að þau geti sjálf gengið úr 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 175, 5.7.1985, bls. 40. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/35/EB (Stjtíð. ESB L 156, 25.6. 
2003, bls. 17). 

skugga um að gerðar hafi verið viðeigandi ráðstafanir til 
að fyrirbyggja og takmarka mengun áður en leyfi er 
veitt. Mjög ólíkar framkvæmdareglur gætu leitt til 
mismikillar umhverfisverndar og vitundar almennings. 
Því skulu lágmarksgögn fylgja umsóknum um leyfi 
samkvæmt þessari tilskipun. 

15)  Ef lögbær yfirvöld samræma til fulls sín í milli aðferðir 
við veitingu leyfis og skilyrði fyrir því stuðlar það að 
víðtækustu vernd umhverfisins í heild sem unnt er að 
ná. 

16)  Lögbært yfirvald eða yfirvöld ættu einungis að veita 
leyfi eða breyta því eftir að mælt hefur verið fyrir um 
samþættar ráðstafanir um umhverfisvernd varðandi 
andrúmsloft, vatn og jarðveg. 

17)  Í leyfinu skulu koma fram allar nauðsynlegar ráðstafanir 
til að fullnægja skilyrðum í leyfinu þannig að sem víð-
tækust vernd fáist fyrir umhverfið í heild. Með fyrirvara 
um málsmeðferðina við leyfisveitingu geta þessar 
ráðstafanir einnig verið háðar almennum, bindandi 
skilyrðum. 

18)  Viðmiðunarmörk fyrir losun, breytur eða jafngildar, 
tæknilegar stærðir skulu grundvallast á bestu, fáanlegu 
tækni, án þess þó að mælt sé fyrir um notkun tiltekinnar 
tækni eða tækniþekkingar, og skal taka tillit til tækni-
legra eiginleika hlutaðeigandi stöðvar, landfræðilegrar 
staðsetningar hennar og umhverfisskilyrða á staðnum. Í 
öllum tilvikum skal setja í skilyrðum fyrir leyfisveitingu 
ákvæði um lágmörkun mengunar, sem berst langa leið, 
eða mengunar, sem berst yfir landamæri, og um að 
tryggja víðtæka vernd fyrir umhverfið í heild. 

19)  Aðildarríkjunum ber að ákveða hvernig taka skal tillit 
til tæknilegra eiginleika hlutaðeigandi stöðvar, land-
fræðilegrar staðsetningar hennar og umhverfisaðstæðna 
á staðnum, eftir því sem við á. 

20) Ef nauðsynlegt er vegna umhverfisgæðastaðals að sett 
séu strangari skilyrði en hægt er að uppfylla með því að 
nota bestu, fáanlegu tækni skal meðal annars setja 
viðbótarskilyrði fyrir leyfinu, með fyrirvara um aðrar 
ráðstafanir sem vera má að verði gerðar til að uppfylla 
umhverfisgæðastaðla. 
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21)  Þar eð besta, fáanlega tækni breytist með tímanum, 
einkum vegna tæknilegra framfara, skulu lögbær 
yfirvöld vakta slíkar framfarir eða fá upplýsingar um 
þær. 

22)  Breytingar á stöð gætu leitt til mengunar. Því skal 
tilkynna lögbæru yfirvaldi eða yfirvöldum um allar 
breytingar sem gætu haft áhrif á umhverfið. 
Umtalsverðar breytingar á iðjuveri skulu háðar því að 
fyrirfram hafi fengist leyfi fyrir þeim í samræmi við 
þessa tilskipun. 

23)  Skilyrði fyrir leyfisveitingu skal endurskoða reglulega 
og uppfæra þau ef nauðsyn krefur. Í öllum tilvikum skal 
endurskoða skilyrðin við tilteknar aðstæður. 

24)  Virk þátttaka almennings við töku ákvarðana ætti að 
gera almenningi kleift að láta í ljós skoðanir og 
áhyggjur, sem kunna að skipta máli fyrir viðkomandi 
ákvarðanir, og þeim sem tekur ákvörðunina færi á að 
taka tillit til þeirra, og leiða þar með til aukinnar 
ábyrgðar og gagnsæis í ferlinu við ákvarðanatökuna, 
gera almenning meðvitaðri um umhverfismál og afla 
stuðnings við þær ákvarðanir sem teknar eru. Einkum 
skal almenningur hafa aðgang að upplýsingum um 
starfsemi stöðva og hugsanleg áhrif þeirra á umhverfið 
og, áður en nokkur ákvörðun er tekin, að upplýsingum, 
sem tengjast umsóknum um leyfi fyrir nýjum stöðvum 
eða umtalsverðum breytingum á þeim eða á leyfunum 
sjálfum og uppfærslu þeirra og þeim vöktunargögnum 
sem skipta máli. 

25)  Til samræmis við það skal styðja við þátttöku, þ.m.t. 
þátttöku samtaka, félaga og hópa, einkum frjálsra 
félagasamtaka, sem vinna að umhverfisvernd, m.a. með 
því að efla þekkingu almennings á umhverfismálum. 

26)  Evrópubandalagið undirritaði 25. júní 1998 samning 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
(UNECE) um aðgang að upplýsingum, þátttöku 
almennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri 
málsmeðferð í umhverfismálum (Árósasamninginn). Á 
meðal markmiða Árósasamningsins er að tryggja rétt 
almennings til að koma að töku ákvarðana í 
umhverfismálum, í þeim tilgangi að stuðla að vernd 
réttar hvers og eins til að búa í umhverfi sem er 
fullnægjandi að því er varðar heilbrigði og vellíðan. 

27)  Framfarir er varða bestu, fáanlegu tækni og skipti 
upplýsinga innan Bandalagsins um hana ættu að ráða 

bót á tæknilegu misræmi í Bandalaginu, stuðla að 
dreifingu upplýsinga um þau viðmiðunarmörk og tækni, 
sem eru notuð í Bandalaginu, út um allan heim og 
auðvelda aðildarríkjunum að framkvæma þessa 
tilskipun á réttan hátt. 

28)  Taka verður reglulega saman skýrslur um framkvæmd 
þessarar tilskipunar og árangurinn af henni. 

29)  Þessi tilskipun fjallar um stöðvar sem umtalsverð 
mengunarhætta stafar af og þar með hætta á að 
mengunin berist yfir landamæri. Skipuleggja ber samráð 
yfir landamæri þegar sótt er um leyfi fyrir nýjum 
stöðvum eða umtalsverðum breytingum á stöðvum sem 
telja má líklegt að hafi umtalsverð, neikvæð áhrif á 
umhverfið. Umsóknir er varða slíkar tillögur eða 
umtalsverðar breytingar skulu vera aðgengilegar 
almenningi í því aðildarríki sem líklegt má telja að 
mengunin hafi áhrif á. 

30)  Vera má að á vettvangi Bandalagsins komi í ljós þörf 
fyrir að setja viðmiðunarmörk fyrir losun frá tilteknum 
flokkum stöðva og fyrir mengunarvalda sem falla undir 
þessa tilskipun. Evrópuþingið og ráðið setja slík 
viðmiðunarmörk fyrir losun í samræmi við ákvæði 
sáttmálans. 

31)  Ákvæði þessarar tilskipunar gilda með fyrirvara um 
ákvæði Bandalagsins um heilbrigði og öryggi á 
vinnustað. 

32)  Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á skuldbindingar 
aðildarríkjanna varðandi fresti þeirra til að lögleiða 
tilskipanirnar sem eru tilgreindar í B-hluta VI. viðauka. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Tilgangur og gildissvið 

Markmiðið með þessari tilskipun er að stuðla að samþættum 
ráðstöfunum til að fyrirbyggja og takmarka mengun frá 
starfsemi sem er tilgreind í I. viðauka. Í henni er mælt fyrir um 
ráðstafanir sem eiga að koma í veg fyrir eða, ef því verður 
ekki við komið, draga úr losun út í andrúmsloft, vatn og 
jarðveg frá framangreindri starfsemi, þ.m.t. ráðstafanir er 
varða úrgang, til þess að ná víðtækri vernd umhverfisins í 
heild, með fyrirvara um tilskipun 85/337/EBE og önnur 
viðeigandi ákvæði Bandalagsins. 
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2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

1. „efni“: öll frumefni og sambönd þeirra, að undanskildum 
geislavirkum efnum í skilningi tilskipunar ráðsins 
96/29/KBE frá 13. maí 1996 um grundvallaröryggisstaðla 
um verndun heilbrigðis starfsmanna og almennings gegn 
hættu af völdum jónandi geislunar (1) og erfðabreyttum 
lífverum í skilningi tilskipunar ráðsins 90/219/EBE frá 23. 
apríl 1990 um afmarkaða notkun erfðabreyttra örvera (2) 
og tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB frá 
12. mars 2001 um sleppingu erfðabreyttra lífvera út í 
umhverfið (3), 

2. ,,mengun“: bein eða óbein losun af mannavöldum á 
efnum, titringi, varma eða hávaða út í andrúmsloft, vatn 
eða jarðveg þannig að heilbrigði fólks eða umhverfi stafi 
hætta af, efnisleg verðmæti skaðist eða réttmæt not af 
umhverfinu til tómstundaiðkana eða annarra þarfa verði 
fyrir hindrunum eða truflunum, 

3. ,,stöð“: staðbundin tæknieining þar sem fram fer ein eða 
fleiri tegundir starfsemi sem er tilgreind í I. viðauka og öll 
önnur tengd starfsemi sem gæti haft áhrif á losun og 
mengun og tengist með beinum og tæknilegum hætti þeirri 
starfsemi sem fer fram á staðnum, 

4. „stöð í rekstri“: stöð, sem þann 30.október 1990, í 
samræmi við lög sem voru í gildi fyrir þann dag sem þessi 
tilskipun kemur til framkvæmda, var í rekstri eða hafði 
leyfi eða sótt hefur verið um leyfi fyrir með fullgildri 
umsókn að mati lögbærs yfirvalds, að því tilskildu að 
stöðin hafi verið komin í rekstur eigi síðar en 30. október 
2000, 

5. ,,losun“: bein eða óbein losun efna, titrings, varma eða 
hávaða frá stökum eða dreifðum losunarstöðum á stöðinni 
út í andrúmsloft, vatn eða jarðveg, 

6. ,,viðmiðunarmörk fyrir losun“: gildi fyrir massa sem er 
gefinn upp sem tilteknar breytur, styrkleiki og/eða umfang 
losunar, sem óheimilt er að fara yfir á einu eða fleiri 
tímabilum; einnig má fastsetja viðmiðunarmörk fyrir 
losun frá tilteknum hópum, söfnum eða flokkum efna, 
einkum efna sem eru tilgreind í III. viðauka. 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 159, 29.6.1996, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 117, 8.5.1990, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 

ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/174/EB (Stjtíð. ESB L 59, 
5.3.2005, bls. 20). 

(3) Stjtíð. ESB L 106, 17.4.2001, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1830/2003 (Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 24). 

Viðmiðunarmörk fyrir losun efna gilda að jafnaði á þeim 
stað þar sem efnin losna frá stöðinni og skal ekki taka tillit 
til þynningar þegar þessi mörk eru ákvörðuð; þegar um er 
að ræða óbeina losun í vatn er heimilt að taka tillit til 
áhrifa vatnshreinsunarstöðva þegar viðmiðunarmörk fyrir 
losun eru ákvörðuð fyrir viðkomandi stöð, að því tilskildu 
að sambærileg vernd sé tryggð fyrir umhverfið í heild og 
að þetta leiði ekki til aukinnar mengunar í umhverfinu, 
með fyrirvara um tilskipun 2006/11/

æmd hennar, 

7. ,,umhverfisgæðastaðall“: tilteknar kröfur sem verður að 
fullnægja á tilteknum tíma fyrir tiltekið umhverfi eða 
sérstaka hluta þess, samkvæmt löggjöf Bandalagsins, 

8. „lögbært yfirvald“: yfirvald eða yfirvöld eða aðilar er sjá 
skulu um, samkvæmt lagaákvæðum aðildarríkjanna, að 
uppfylla þær skyldur sem af þessari tilskipun leiðir, 

9. ,,leyfi“: skrifleg ákvörðun (eða nokkrar slíkar ákvarðanir), 
í heild eða að hluta, er veitir leyfi til að reka stöðina, í 
heild eða að hluta, að uppfylltum tilteknum skilyrðum sem 
tryggja að hún sé í samræmi við kröfur þessarar 
tilskipunar. Leyfi getur tekið til einnar stöðvar eða fleiri, í 
heild eða að hluta, sem eru staðsettar á sama stað og eru 
undir stjórn sama rekstraraðila, 

10.  ,,breyting á rekstri“: breyting á eðli eða starfsemi stöðvar, 
eða útvíkkun á starfsemi hennar, sem getur haft áhrif á 
umhverfið, 

11.  ,,umtalsverð breyting“: breyting á rekstri sem getur haft 
umtalsverð, neikvæð áhrif á menn eða umhverfið að áliti 
lögbærs yfirvalds; að því er þessa skilgreiningu varðar 
telst hver breyting eða framlenging á starfsemi umtalsverð 
ef breytingin eða framlengingin sjálf stenst þau 
viðmiðunarmörk, sem koma fram í I. viðauka, ef um slíkt 
er að ræða,  

12.  ,,besta, fáanlega tækni“: áhrifaríkasta og þróaðasta stigið í 
framþróun starfsemi og tengdra rekstraraðferða er gefur til 
kynna að nota megi tiltekna tækni sem hagkvæman grunn 
fyrir viðmiðunarmörk fyrir losun til að koma í veg fyrir 
eða, þar sem því verður ekki við komið, draga almennt úr 
losun og áhrifum á umhverfið í heild: 
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a)  ,,tækni“: sú tækni og þær aðferðir sem eru notaðar við 
hönnun, smíði, viðhald, rekstur og lokun stöðvar, 

b)  ,,fáanleg tækni“: tækni sem hefur verið þróuð í þeim 
mæli að hægt sé að nota hana á hlutaðeigandi sviði 
iðnaðar, við skilyrði sem eru efnahagslega og 
tæknilega hagkvæm, að teknu tilliti til kostnaðar og 
ávinnings, óháð því hvort þessi tækni er notuð eða 
þróuð í hlutaðeigandi aðildarríki, að því tilskildu að 
rekstraraðilinn eigi þokkaleg tök á að nýta sér hana, 

c)  ,,besta tækni“: sú tækni sem er árangursríkust við að 
ná víðtækri, almennri vernd umhverfisins í heild. 

Þegar tekin er ákvörðun um bestu, fáanlegu tækni skal 
taka sérstakt tillit til atriðanna sem eru tilgreind í IV. 
viðauka, 

13. „rekstraraðili“: einstaklingur eða lögaðili, sem rekur 
stöðina eða stýrir henni, eða, ef kveðið er á um slíkt í 
landslögum, hefur fengið í hendur fjárhagslegt, ótvírætt 
vald yfir tæknilegri starfsemi hennar, 

14.  „almenningur“: einn eða fleiri einstaklingar eða lögaðilar 
og, í samræmi við löggjöf eða venju viðkomandi ríkis, 
samtök þeirra, félög eða hópar, 

15.  „sá hluti almennings, sem málið varðar“: þeir íbúar sem 
verða fyrir áhrifum eða sem er líklegt að verði fyrir 
áhrifum eða sem eiga hagsmuna að gæta vegna töku 
ákvörðunar við útgáfu eða uppfærslu leyfis eða skilyrðum 
fyrir því; samkvæmt þessari skilgreiningu teljast öll frjáls 
félagasamtök, sem stuðla að umhverfisvernd og uppfylla 
allar kröfur landslaga, hafa hagsmuna að gæta. 

3. gr. 

Meginreglur um grundvallarskyldur rekstraraðila 

1. Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 
lögbær yfirvöld geti tryggt að stöðvar séu þannig reknar: 

a)  að allar viðeigandi forvarnarráðstafanir gegn mengun séu 
gerðar, einkum með notkun bestu, fáanlegu tækni, 

b)  að ekki leiði til umtalsverðar mengunar, 

c)  að komist sé hjá framleiðslu úrgangs í samræmi við 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/12/EB frá 5. 
apríl 2006 um úrgang (1); ef sú er ekki raunin skal 
úrgangurinn endurnýttur eða, ef það er tæknilega og 
efnahagslega ógerlegt, honum komið fyrir þannig að áhrif 
á umhverfið verði engin eða sem minnst, 

d)  að orka sé vel nýtt, 

e)  að nauðsynlegar ráðstafanir séu gerðar til að koma í veg 
fyrir slys og takmarka afleiðingar þeirra, ef þau verða, 

f)  að nauðsynlegar ráðstafanir séu gerðar þegar starfsemin er 
stöðvuð endanlega til að komast hjá allri áhættu á mengun 
og koma staðnum, þar sem starfsemin fór fram, aftur í 
viðunandi horf. 

2. Til þess að fara að ákvæðum þessarar greinar nægir 
aðildarríkjunum að tryggja að lögbær yfirvöld taki mið af 
almennu meginreglunum í þessari grein þegar þau ákvarða 
skilyrðin fyrir leyfisveitingu. 

4. gr. 

Leyfi fyrir nýjum stöðvum 

Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja 
að engar nýjar stöðvar séu reknar án leyfis sem er gefið út í 
samræmi við þessa tilskipun, með fyrirvara um 
undantekningar sem kveðið er á um í tilskipun Evrópuþingsins 
og ráðsins 2001/80/EB frá 23. október 2001 um takmörkun á 
losun tiltekinna mengunarefna frá stórum brennsluverum út í 
andrúmsloftið (2). 

5. gr. 

Skilyrði fyrir veitingu leyfa til stöðva í rekstri 

1. Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 
tryggja að lögbær yfirvöld sjái til þess, með veitingu leyfa í 
samræmi við 6. og 8. gr., eða, eftir því sem við á, með því að 
endurskoða og, þar sem nauðsyn krefur, uppfæra skilyrðin, að 
stöðvar í rekstri séu reknar í samræmi við kröfurnar í 3., 7., 9., 
10. og 13. gr., 14. gr. (a- og b-liður) og 15. gr. (2. mgr.) eigi 
síðar en 30 október 2007, með fyrirvara um sértæka löggjöf 
Bandalagsins. 

2. Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 
beita ákvæðum 1., 2., 11. og 12. gr., 14. gr. (c-liður.), 15. gr. 
(1. og 3. mgr.) 17. og 18. gr. og 19. gr. (2. mgr.) að því er 
varðar stöðvar í rekstri frá og með 30. október 1999. 

 ________________  

(1) Stjtíð. ESB L 114, 27.4.2006, bls. 9. 
(2) Stjtíð. EB L 309, 27.11.2001, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 

tilskipun ráðsins 2006/105/EB (Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 368). 
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6. gr. 

Umsókn um leyfi 

1. Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 
tryggja að í umsókn um leyfi, sem er lögð fyrir lögbært 
yfirvald, komi fram lýsing á: 

a)  stöðinni og starfsemi hennar, 

b)  hráefnum og hjálparefnum, öðrum efnum og þeirri orku 
sem er notuð eða framleidd í stöðinni, 

c)  upptökum losunar í stöðinni, 

d)  staðháttum við stöðina, 

e)  eðli og magni fyrirsjáanlegrar losunar frá stöðinni út í 
hvern hluta umhverfisins, svo og tilgreining á umtals-
verðum áhrifum losunarinnar á umhverfið, 

f)  tillagðri tækni og öðrum aðferðum til að koma í veg fyrir 
mengun eða, ef það tekst ekki, draga úr losun frá stöðinni, 

g)  ráðstöfunum, ef nauðsyn krefur, til að koma í veg fyrir 
myndun úrgangs eða varðandi endurnýtingu úrgangs frá 
stöðinni, 

h)  frekari ráðstöfnunum sem eru ráðgerðar til að fara að 
almennu meginreglunum um grundvallarskyldur rekstrar-
aðila sem kveðið er á um í 3. gr., 

i.  ráðstöfunum, sem eru ráðgerðar til að vakta losun út í 
umhverfið, 

j)  öðrum helstu staðgöngukostum, ef um þá er að ræða, sem 
umsækjandinn hefur rannsakað, og skal setja þá fram sem 
yfirlit. 

Í umsókn um leyfi skal einnig vera samantekt, sem er ekki á 
tæknimáli, um þau atriði sem um getur í a- til j-lið. 

2. Ef upplýsingar, sem lagðar eru fram í samræmi við 
kröfurnar sem kveðið er á um í tilskipun 85/337/EBE, eða 
öryggiskýrsla, sem er tekin saman í samræmi við tilskipun 

ráðsins 96/82/EB frá 9. desember 1996 um varnir gegn hættu 
á stórslysum af völdum hættulegra efna (1), eða aðrar 
upplýsingar, sem hafa verið veittar samkvæmt annarri löggjöf, 
uppfylla einhverjar krafnanna í þessari grein er heimilt að láta 
þessar upplýsingar koma fram í umsókninni eða láta þær 
fylgja henni. 

7. gr. 

Samþætt aðferð við útgáfu leyfa 

Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja 
að skilyrði fyrir leyfum og aðferðin við veitingu þeirra sé að 
fullu samræmd ef fleira en eitt lögbært yfirvald á í hlut, með 
það í huga að tryggja skilvirka og samþætta aðferð allra 
yfirvalda sem eru til þess bær við þessa málsmeðferð. 

8. gr. 

Ákvarðanir 

Með fyrirvara um aðrar kröfur, sem mælt er fyrir um í 
landslögum eða löggjöf Bandalagsins, skal lögbært yfirvald 
veita leyfi með skilyrðum sem tryggja að stöðin sé í samræmi 
við kröfur þessarar tilskipunar eða að synjað sé um leyfi að 
öðrum kosti. 

Í öllum leyfum, sem veitt eru, einnig breyttum leyfum, verða 
að koma fram upplýsingar um ráðstafanir til verndunar 
andrúmslofti, vatni og jarðvegi, eins og um getur í þessari 
tilskipun. 

9. gr. 

Skilyrði fyrir leyfi 

1. Aðildarríkin skulu tryggja að leyfið feli í sér allar 
nauðsynlegar ráðstafanir til að kröfum 3. gr. og 10. gr. fyrir 
veitingu leyfis sé fullnægt, í því skyni að ná fram víðtækri 
vernd fyrir umhverfið í heild með því að vernda andrúmsloft, 
vatn og jarðveg. 

2. Ef um er að ræða nýja stöð eða umtalsverðar breytingar, 
þar sem 4. gr. tilskipunar 85/337/EBE gildir, skal við veitingu 
leyfisins taka tillit til allra upplýsinga sem fram hafa komið og 
máli skipta eða niðurstaðna sem fengist hafa samkvæmt 5., 6. 
og 7. gr. þeirrar tilskipunar. 

3. Í leyfinu skal tilgreina viðmiðunarmörkin fyrir losun 
mengandi efna, einkum þeirra sem eru tilgreind í III. viðauka, 
sem líklegt má telja að verði losuð frá viðkomandi stöð í 
umtalsverðu magni, með hliðsjón af eðli þeirra og því hversu 
líklegt er að þau færist til í umhverfinu (milli vatns, 
andrúmslofts og jarðvegs). Ef nauðsyn krefur skal tíunda í 
leyfinu viðeigandi kröfur sem tryggja eiga verndun jarðvegs 
og grunnvatns og ráðstafanir er varða meðhöndlun úrgangs 
sem myndast í stöðinni. Þar sem við á má bæta jafngildum 
breytum eða tæknilegum ráðstöfunum við viðmiðunarmörkin 
eða setja þær í þeirra stað. 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 10, 14.1.1997, bls. 13. Tilskipuninni var síðast breytt með 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 
284, 31.10.2003, bls. 1). 
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Að því er varðar stöðvar, sem falla undir lið 6.6. í I. viðauka, 
skal hafa hliðsjón af hagnýtum þáttum er varða þessa flokka 
stöðva þegar sett eru viðmiðunarmörk fyrir losun í samræmi 
við þessa málsgrein. 

Sé losun gróðurhúsalofttegundar frá stöð tilgreind í I. viðauka 
við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB frá 13. 
október 2003 um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með 
heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Banda-
lagsins (1) í tengslum við starfsemi, sem fram fer í stöðinni, 
skal leyfið ekki fela í sér viðmiðunarmörk fyrir losun að því er 
varðar beina losun á þeirri lofttegund, nema nauðsynlegt sé að 
tryggja að engin veruleg, staðbundin mengun eigi sér stað. 

Þegar um er að ræða starfsemi, sem tilgreind er í I. viðauka 
við tilskipun 2003/87/EB, er það undir aðildarríkjunum komið 
hvort þau setja kröfur um orkunýtni brennslueininga eða 
annarra eininga sem losa koltvísýring á staðnum. 

Ef nauðsyn krefur skulu lögbær yfirvöld gera breytingar á 
leyfinu eftir því sem við á. 

Þriðja, fjórða og fimmta undirgreinin gilda ekki um stöðvar 
sem eru tímabundið útilokaðar frá kerfi fyrir viðskipti með 
heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Banda-
lagsins í samræmi við 27. gr. tilskipunar 2003/87/EB. 

4. Með fyrirvara um 10. gr., skulu viðmiðunarmörkin fyrir 
losun og jafngildu breyturnar og tæknilegu ráðstafanirnar í 3. 
mgr. grundvallaðar á bestu, fáanlegu tækni, án þess þó að 
mælt sé fyrir um notkun tiltekinnar tækni eða tækniþekkingar, 
en taka skal tillit til tæknilegra eiginleika hlutaðeigandi 
stöðvar, landfræðilegrar staðsetningar hennar og 
umhverfisskilyrða á staðnum. Í öllum tilvikum skal setja í 
skilyrði fyrir leyfisveitingu ákvæði um lágmörkun mengunar, 
sem berst langa leið, eða mengunar yfir landamæri og tryggja 
víðtæka vernd fyrir umhverfið í heild. 

5. Í leyfinu skulu tilgreindar viðeigandi kröfur um vöktun á 
losun, þar sem tilgreindar eru mæliaðferðir og mælitíðni, 
matsaðferðir og kvöð um að láta lögbæru yfirvaldi í té gögn 
sem krafist er til þess að kanna hvort skilyrðum leyfisins sé 
fullnægt. 

Að því er varðar stöðvar í lið 6.6. í I. viðauka er heimilt að 
taka tillit til kostnaðar og ávinnings við mælingar sem um 
getur í þessari málsgrein. 

 ________________  

(1) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32. Tilskipuninni var breytt með 
tilskipun 2004/101/EB (Stjtíð. ESB L 338, 13.11.2004, bls. 18). 

6. Í leyfinu skulu tilgreindar ráðstafanir er lúta að öðrum 
skilyrðum en þeim sem gilda við venjulegan rekstur. Ef sú 
áhætta er fyrir hendi að umhverfið geti orðið fyrir áhrifum 
skal gera viðeigandi ráðstafanir vegna gangsetningar, leka, 
gangtruflana, tímabundinnar stöðvunar og endanlegrar 
stöðvunar reksturs. 

Í leyfinu má einnig tilgreina tímabundnar undanþágur frá 
kröfum 4. mgr. ef tryggt er í áætlun um endurmótun, sem 
lögbært yfirvald hefur samþykkt, að farið verði að þessum 
kröfum innan sex mánaða og að hún leiði til þess að dragi úr 
mengun. 

7. Í leyfinu má tilgreina önnur sérstök skilyrði sem 
aðildarríkið eða lögbært yfirvald telja viðeigandi ef það 
samrýmist tilgangi þessarar tilskipunar. 

8. Með fyrirvara um þá skyldu að taka upp sérstaka 
málsmeðferð við leyfisveitingu samkvæmt þessari tilskipun er 
aðildarríkjunum heimilt að setja fram sérstakar kröfur, er 
varða tiltekna flokka stöðva, í almennum, bindandi reglum í 
stað þess að fella þær inn í skilyrði hvers leyfis, að því 
tilskildu að tryggt sé að samþætt aðferð verði notuð og sama 
víðtæka verndunin náist fyrir umhverfið í heild. 

10. gr. 

Besta, fáanlega tækni og umhverfisgæðastaðlar 

Ef strangari skilyrði eru sett í gæðastaðli fyrir umhverfið en 
hægt er að uppfylla með bestu, fáanlegu tækni skal gera kröfu 
um viðbótarráðstafanir í leyfinu, með fyrirvara um aðrar 
ráðstafanir sem kunna að vera gerðar til að uppfylla 
umhverfisgæðastaðla. 

11. gr. 

Þróun á bestu, fáanlegu tækni 

Aðildarríkin skulu tryggja að lögbært yfirvald fylgist með eða 
fái upplýsingar um þróun á bestu, fáanlegu tækni. 

12. gr. 

Breytingar sem rekstraraðilar gera á stöðvum 

1. Aðildarríki skulu gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja 
að rekstraraðili upplýsi lögbær yfirvöld um hvers kyns 
fyrirhugaða breytingu á starfseminni. Lögbæra yfirvaldið skal 
uppfæra leyfið eða skilyrðin eftir því sem við á. 
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2. Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 
tryggja að engin umtalsverð breyting, sem rekstraraðili 
áformar, verði gerð án leyfis sem gefið er út í samræmi við 
þessa tilskipun Umsóknin um leyfi og ákvörðun lögbærs 
yfirvalds skulu taka til þeirra hluta stöðvarinnar og þeirra 
atriða sem eru tilgreind í 6. gr. og sem breytingin gæti haft 
áhrif á. Þau ákvæði 3. gr., 6. til 10. gr. og 15. gr. (1., 2. og 3. 
mgr.), sem máli skipta, skulu gilda að breyttu breytanda. 

13. gr. 

Endurmat og uppfærsla lögbærs yfirvalds á skilyrðum 
fyrir leyfi 

1. Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 
tryggja að lögbær yfirvöld endurskoði skilyrði leyfisins 
reglulega og uppfæri þau ef nauðsyn krefur. 

2. Leyfi skal endurskoðað í öllum tilvikum ef: 

a)  mengun af völdum stöðvar er slík að nauðsynlegt reynist 
að endurskoða gildandi viðmiðunarmörk fyrir losun sem 
tilgreind eru í leyfi eða láta ný viðmiðunarmörk koma 
fram í leyfinu, 

b)  umtalsverðar breytingar á bestu, fáanlegu tækni gera það 
kleift að draga umtalsvert úr losun án óhóflegs kostnaðar, 

c)  öryggi við starfsemina eða vinnsluna krefst þess að önnur 
tækni sé notuð, 

d)  ný ákvæði löggjafar Bandalagsins eða landslaga mæla 
fyrir um slíkt. 

14. gr. 

Skilyrðum leyfis fullnægt 

Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja: 

a)  að rekstraraðili fullnægi skilyrðum leyfisins við rekstur 
stöðvarinnar, 

b)  að rekstraraðili tilkynni lögbæru yfirvaldi reglulega um 
niðurstöður úr vöktun á losun og án tafar um öll atvik eða 
slys sem gæti haft umtalsverð áhrif á umhverfið, 

c)  að rekstraraðilar stöðva aðstoði fulltrúa lögbærs yfirvalds 
eins og nauðsyn krefur við hvers kyns skoðanir innan 
stöðvarinnar, við töku sýna og öflun upplýsinga sem eru 
þeim nauðsynlegar til að rækja skyldur sínar samkvæmt 
þessari tilskipun. 

15. gr. 

Aðgangur að upplýsingum og þátttaka almennings í 
ferlinu við leyfisveitingu 

1. Aðildarríki skulu tryggja að sá hluti almennings, sem 
málið varðar, fái snemma tækifæri til skilvirkrar þátttöku í 
ferlinu er varðar:  

a)  útgáfu leyfa fyrir nýjum stöðvum, 

b)  útgáfu leyfa fyrir hvers kyns umtalsverðum breytingum, 

c)  uppfærslu leyfis eða skilyrða fyrir leyfi fyrir stöð í 
samræmi við a-lið 2. mgr. 13. greinar. 

Málsmeðferðin, sem tilgreind er í V. viðauka, gildir að því er 
varðar slíka þátttöku. 

2. Almenningur skal hafa aðgang að niðurstöðunum úr þeirri 
vöktun á losun sem krafist er í skilyrðum leyfisins sem um 
getur í 9. gr. og lögbært yfirvald hefur undir höndum. 

3. Ákvæði 1. og 2. mgr. gilda með fyrirvara um 
takmarkanirnar sem mælt er fyrir um í 1., 2. og 4. mgr. 4. gr. 
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/4/EB frá 28 janúar 
2003 um almennan aðgang að upplýsingum um 
umhverfismál (1). 

4. Þegar ákvörðun hefur verið tekin, skal lögbært yfirvald 
upplýsa almenning um það í samræmi við viðeigandi 
málsmeðferð og gera eftirfarandi upplýsingar aðgengilegar 
almenningi: 

a)  efni ákvörðunarinnar, þ.m.t. afrit af leyfi og öllum 
skilyrðum og síðari uppfærslum, og 

b)  þær ástæður og forsendur, sem ákvörðunin byggist á, 
þ.m.t. upplýsingar um ferlið við þátttöku almennings, eftir 
að hafa tekið afstöðu til áhyggna og sjónarmiða sem sá 
hluti almennings, sem málið varðar, hefur látið í ljós. 

 ________________  

(1) Stjtíð. ESB L 41, 14.2.2003, bls. 26. 
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16. gr. 

Aðgangur að réttlátri málsmeðferð 

1. Aðildarríki skulu tryggja, í samræmi við eigið, viðeigandi 
réttarkerfi, að sá hluti almennings, sem málið varðar, hafi 
aðgang að reglum um meðferð kæru fyrir rétti eða hjá annarri 
óháðri og óhlutdrægri stofnun sem hefur verið komið á fót 
með lögum til að vefengja efnislegt eða formlegt lögmæti 
ákvarðana, aðgerðir eða aðgerðaleysi sem falla undir ákvæðin 
um þátttöku almennings samkvæmt þessari tilskipun ef: 

a)  hagsmunir þeirra eru nægjanlegir eða 

b)  þau staðhæfa að brotið sé á rétti viðkomandi, ef slíkt er 
forsenda í stjórnsýslulögum aðildarríkis. 

2. Aðilarríki skulu ákvarða á hvaða stigi megi vefengja 
ákvörðun, aðgerð eða aðgerðarleysi. 

3. Hvað teljast nægjanlegir hagsmunir og brot á rétti skal 
ákvarðað af aðildarríkjunum, í samræmi við það markmið að 
gefa þeim hluta almennings, sem málið varðar, víðtækan 
aðgang að réttlátri málsmeðferð. Öll frjáls félagasamtök, sem 
stuðla að umhverfisvernd og uppfylla allar kröfur landslaga, 
skulu teljast hafa nægilegra hagsmuna að gæta samkvæmt a-
lið 1. mgr.  

Slík félagasamtök skulu einnig teljast eiga rétt sem unnt er að 
skerða samkvæmt b-lið 1. mgr. 

4. Ákvæði þessarar greinar skulu ekki útiloka möguleika á 
bráðabirgðareglum um meðferð kæru hjá yfirvaldi á sviði 
stjórnsýslu og skal ekki hafa áhrif á þá kröfu að stjórn-
sýslulegir möguleikar á kæru séu tæmdir áður en málið er kært 
eða því er skotið til úrskurðar fyrir dómstólum, ef slík krafa 
finnst í landslögum.  

Sérhver slík málsmeðferð skal vera réttmæt, sanngjörn og ekki 
óhóflega kostnaðarsöm 

5. Til að auka skilvirkni ákvæða þessarar greinar skulu 
aðildarríki tryggja að hagnýtar upplýsingar um réttinn til að 
láta taka mál fyrir á stjórnsýslustigi og fyrir dómstólum verði 
gerðar aðgengilegar almenningi. 

17. gr. 

Upplýsingaskipti 

1. Með það að markmiði að skiptast á upplýsingum skulu 
aðildarríkin gera nauðsynlegar ráðstafanir til að senda 
framkvæmdastjórninni, á þriggja ára fresti og í fyrsta sinn 
fyrir 30 apríl 2001, fyrirliggjandi, lýsandi gögn um 
viðmiðunarmörk fyrir einstaka flokka atvinnustarfsemi í 
samræmi við I. viðauka og, ef við á, um bestu, fáanlegu tækni 
sem þessi mörk byggjast á, einkum í samræmi við 9. gr. Síðari 

sendingum á þessum upplýsingum skulu fylgja viðbætur í 
samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 
þessarar greinar. 

2. Framkvæmdastjórnin skal skipuleggja upplýsingaskipti 
milli aðildarríkjanna og hlutaðeigandi atvinnugreina um bestu, 
fáanlegu tækni, tengda vöktun og þróun hennar. 

Framkvæmdastjórnin skal gefa út niðurstöður upplýsinga-
skiptanna á þriggja ára fresti. 

3. Aðildarríkin skulu á þriggja ára fresti, í fyrsta skipti fyrir 
tímabilið 30.október 1999 til og með 30. október 2002, senda 
framkvæmdastjórninni upplýsingar í formi skýrslu um 
framkvæmd þessarar tilskipunar. Skýrslan skal byggjast á 
spurningalista eða eyðublaði sem framkvæmdastjórnin tekur 
saman í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
2. mgr. 6. gr. tilskipunar ráðsins 91/692/EBE frá 23. desember 
1991 um að staðla og einfalda skýrslur um framkvæmd vissra 
tilskipana um umhverfismál (1). Spurningalistann eða 
eyðublaðið skal senda aðildarríkjunum sex mánuðum fyrir 
upphaf tímabilsins sem skýrslan fjallar um. Skýrslan skal lögð 
fyrir framkvæmdastjórnina innan níu mánaða frá lokum 
þriggja ára tímabilsins sem hún tekur til. 

Framkvæmdastjórnin skal gefa út skýrslu Bandalagsins um 
framkvæmd þessarar tilskipunar eigi síðar en níu mánuðum 
eftir að skýrslur aðildarríkjanna hafa borist henni. 

Framkvæmdastjórnin skal leggja þessa skýrslu fyrir 
Evrópuþingið og ráðið, ásamt tillögum ef þurfa þykir. 

4. Aðildarríkin skulu skipa eða tilnefna yfirvald eða yfirvöld 
sem bera ábyrgð á upplýsingaskiptunum skv. 1., 2. og 3. mgr. 
og tilkynna það framkvæmdastjórninni. 

18. gr. 

Áhrif yfir landamæri 

1. Verði aðildarríki þess áskynja að starfsemi stöðvar sé 
líkleg til að hafa umtalsverð, neikvæð áhrif á umhverfi annars 
aðildarríkis, eða fari aðildarríki, sem líklegt má telja að verði 
fyrir umtalsverðum áhrifum, fram á það skal aðildarríkið, þar 
sem umsókn um leyfi var lögð fram skv. 4. gr. eða 2. mgr. 12. 
gr., framsenda upplýsingarnar, sem veittar voru skv. V. 
viðauka, til hins aðildarríkisins og veita um leið ríkisborgurum 
sínum aðgang að þeim. Leggja skal slíkar upplýsingar til 
grundvallar í nauðsynlegum viðræðum sem eru liður í tvíhliða 
samskiptum aðildarríkjanna tveggja á grundvelli megin-
reglunnar um gagnkvæmni og jafnræði. 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 377, 31.12.1991, bls. 48. Tilskipuninni var breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1882/2003. 
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2. Aðildarríkin skulu sjá til þess, innan ramma tvíhliða 
samskipta, að almenningur í aðildarríki, sem líklegt má telja 
að verði fyrir umtalsverðum áhrifum í þeim tilvikum sem um 
getur í 1. mgr., hafi einnig aðgang að umsóknunum þannig að 
hann öðlist rétt til að koma á framfæri athugasemdum um þær 
áður en lögbært yfirvald tekur ákvörðun. 

3. Taka þarf tillit til niðurstaðna sérhvers viðræðufundar skv. 
1. og 2. mgr. þegar lögbært yfirvald tekur ákvörðun um 
umsóknina.  

4. Lögbært yfirvald skal upplýsa aðildarríki, sem samráð 
hefur verið haft við skv. 1. mgr., um þá ákvörðun sem tekin 
var varðandi umsóknina og skal framsenda því þær 
upplýsingar sem um getur í 4. mgr. 15. gr. Viðkomandi 
aðildarríki skal gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að 
upplýsingar séu aðgengilegar á viðeigandi hátt fyrir þann hluta 
almennings, sem málið varðar, á eigin yfirráðasvæði. 

19. gr. 

Viðmiðunarmörk Bandalagsins fyrir losun 

1. Ef þörfin fyrir aðgerðir af hálfu Bandalagsins hefur verið 
staðfest, m.a. á grunni upplýsingaskipta, sem kveðið er á um í 
17. gr., skulu Evrópuþingið og ráðið, að tillögu 
framkvæmdastjórnarinnar og í samræmi við verklagsreglurnar 
sem um getur í sattmálanum, ákvarða viðmiðunarmörk fyrir 
losun:  

a)  fyrir flokka stöðva, sem eru tilgreindar í I. viðauka, að 
frátöldum urðunarstöðum sem falla undir liði 5.1 og 5.4 í 
þeim viðauka 

og 

b)  fyrir mengandi efni sem um getur í III. viðauka. 

2. Viðeigandi viðmiðunarmörk fyrir losun, sem er að finna í 
tilskipununum, sem tilgreindar eru í II. viðauka og annarri 
löggjöf Bandalagsins, skulu gilda sem 
lágmarksviðmiðunarmörk fyrir losun samkvæmt þessari 
tilskipun fyrir stöðvarnar sem eru tilgreindar í I. viðauka þar 
til Bandalagið setur viðmiðunarmörk fyrir losun samkvæmt 
þessari tilskipun. 

3. Með fyrirvara um kröfur þessarar tilskipunar hafa 
tæknilegu kröfurnar, sem gilda um urðunarstöðvar, sem falla 

undir liði 5.1 og 5.4 í I. viðauka, verið ákvarðaðar í tilskipun 
ráðsins 1999/31/EB frá 26. apríl 1999 um urðun úrgangs (1). 

20. gr. 

Bráðabirgðaákvæði 

1. Ákvæði tilskipunar 84/360/EBE, ákvæði 4. og 5.gr. og 2. 
mgr. 6 gr. tilskipunar 2006/11/EB og viðeigandi ákvæði um 
leyfisveitingu í þeim tilskipunum, sem eru tilgreindar í II. 
viðauka, skulu gilda um stöðvar í rekstri, með fyrirvara um 
undanþágurnar, sem kveðið er á um í tilskipun 2001/80/EB, 
að því er varðar starfsemi sem er tilgreind í I. viðauka þar til 
lögbær yfirvöld hafa gert þær ráðstafanir sem krafist er skv. 5. 
gr. þessarar tilskipunar. 

2. Viðeigandi ákvæði um kerfi við veitingu leyfa í þeim 
tilskipunum sem eru tilgreindar í II. viðauka skulu ekki gilda, 
að því er varðar starfsemi sem er tilgreind í I. viðauka, um 
stöðvar sem eru ekki stöðvar í rekstri í skilningi 4. liðar 2. gr. 

3. Tilskipun 84/360/EBE skal felld úr gildi 30. október 2007. 

Í samræmi við tillögu framkvæmdastjórnarinnar skal ráðið eða 
Evrópuþingið og ráðið, eftir því sem nauðsyn krefur, breyta 
viðeigandi ákvæðum tilskipananna, sem eru tilgreindar í II. 
viðauka, í því skyni að laga þær að kröfum þessarar 
tilskipunar fyrir 30.október 2007. 

21. gr. 

Miðlun upplýsinga 

Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði 
úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun 
þessi nær til. 

22. gr. 

Niðurfelling 

Tilskipun 96/61/EB, eins og henni var breytt með gerðunum 
sem eru tilgreindar í A-hluta VI. viðauka, er felld úr gildi með 
fyrirvara um skuldbindingar aðildarríkjanna að því er varðar 
fresti á lögleiðingu tilskipananna, eins og segir í B-hluta VI. 
viðauka, í aðildarríkjunum. 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 182, 16.7.1999, bls. 1. Tilskipuninni var breytt með reglugerð 
(EB) nr. 1882/2003 
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Tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina teljast vera tilvísun í þessa 
tilskipun og skulu lesnar í samræmi við samsvörunartöfluna í 
VII. viðauka. 

23. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

24. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Strassborg 15. janúar 2008. 

 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

H.-G. Pöttering J. Lenarčič 

forseti. forseti. 
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I. VIÐAUKI 

FLOKKAR ATVINNUSTARFSEMI SEM UM GETUR Í 1. GR. 

1. Stöðvar eða hlutar þeirra, sem eru notaðir fyrir rannsóknir, þróun og prófun á nýjum vörum og aðferðum, falla ekki undir 
þessa tilskipun. 

2. Viðmiðunargildin, sem eru tilgreind hér á eftir, vísa almennt til framleiðslugetu eða afkasta. Ef einn og sami rekstraraðili 
rekur margs konar starfsemi, sem fellur undir sama lið, í sömu stöð eða á sama stað, er framleiðslugeta þessara tegunda 
starfsemi lögð saman. 

1. Orkuiðnaður 

1.1.  Brennslustöðvar með nafnvarmaafli sem er meira en 50 MW. 

1.2.  Jarðolíu- og gashreinsunarstöðvar. 

1.3.  Koksofnar. 

1.4.  Iðjuver þar sem kolagösun og þétting fer fram. 

2. Framleiðsla og vinnsla málma. 

2.1.  Stöðvar þar sem málmgrýti (þ.m.t. brennisteinsgrýti) er hreinsað með bruna eða glæðingu. 

2.2.  Stöðvar þar sem hrájárn eða stál er framleitt (fyrsta eða önnur bræðsla), með tilheyrandi, samfelldri málmsteypu, og sem 
hafa meiri afkastagetu en 2,5 tonn á klukkustund. 

2.3.  Stöðvar til vinnslu járnríkra málma: 

a)  með heitvölsun þar sem afkastagetan er meiri en 20 tonn á klukkustund af hrástáli, 

b)  með smiðjum þar sem slagkraftur hvers hamars er meiri en 50 kílójúl og notað varmaafl er meira en 20 MW, 

c)  með því nota hlífðarlag úr bræddum málmi þar sem ílagið er meira en 2 tonn af hrástáli á klukkustund. 

2.4.  Málmsteypur fyrir járnríka málma með framleiðslugetu yfir 20 tonnum á dag 

2.5.  Stöðvar: 

a)  til framleiðslu járnlausra hrámálma úr málmgrýti, hreinsuðu málmgrýti eða afleiddu hráefni með 
málmvinnsluaðferðum, efnafræðilegum aðferðum eða rafgreiningaraðferðum, 

b)  til bræðslu, þ.m.t. framleiðsla á málmblendi, á járnlausum málmum, þ.m.t. endurnýttar vörur (hreinsun, steypa í 
steypusmiðjum o.s.frv.) og sem geta brætt yfir 4 tonn af blýi og kadmíumi á dag eða 20 tonn af öllum öðrum 
tegundum málma á dag. 

2.6.  Stöðvar þar sem málmar og plastefni fá yfirborðsmeðferð með rafgreiningaraðferðum eða efnafræðilegum aðferðum og 
rúmmál keranna, sem eru notuð til þess, er meira en 30 m³. 

3. Jarðefnaiðnaður 

3.1.  Stöðvar til framleiðslu sementsgjalls í hverfiofnum, sem geta framleitt meira en 500 tonn á dag, eða kalks í hverfiofnum, 
sem geta framleitt meira en 50 tonn á dag, eða í öðrum ofnum sem geta framleitt meira en 50 tonn á dag. 

3.2.  Stöðvar til framleiðslu asbests og framleiðslu vara sem eru að stofni til úr asbesti. 
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3.3.  Stöðvar til framleiðslu glers, þ.m.t. glertrefjar, með bræðslugetu yfir 20 tonnum á dag. 

3.4.  Stöðvar til bræðslu jarðefna, þ.m.t. framleiðsla steinullartrefja, með bræðslugetu yfir 20 tonnum á dag. 

3.5.  Stöðvar til framleiðslu leirvara fer fram með brennslu, einkum þakflísa, múrsteina, eldfastra múrsteina, flísa, leirmuna 
eða postulíns, með framleiðslugetu yfir 75 tonnum á dag og/eða rúmtak ofns er meira en 4 m³ og setþéttleiki hans er 
meiri en 300 kg/m³. 

4. Efnaiðnaður 

Með framleiðslu er varðar flokka þeirrar starfsemi sem fellur undir þennan þátt er átt við framleiðslu á 
iðnaðarmælikvarða með efnafræðilegri vinnslu efna eða flokka efna sem eru tilgreind í liðum 4.1 til 4.6. 

4.1.  Efnaverksmiðjur sem framleiða lífræn grunnefni, s.s.: 

a)  einföld vetniskolefni (línuleg eða hringlaga, mettuð eða ómettuð, alifatísk eða arómatísk), 

b)  vetniskolefni, sem innihalda súrefni, s.s. alkóhól, aldehýð, ketón, karboxýlsýrur, estera, asetöt, etera, peroxíð, 
epoxýresín, 

c)  vetniskolefni sem innihalda brennistein, 

d)  vetniskolefni, sem innihalda köfnunarefni, s.s. amín, amíð, nitursambönd, nítrósambönd eða nítratsambönd, nítríl, 
sýanöt, ísósýanöt, 

e)  vetniskolefni sem innihalda fosfór, 

f)  vetniskolefni sem innihalda halógen, 

g)  lífræn málmsambönd, 

h)  grunnplastefni (fjölliður, gervitrefjar og trefjar að stofni úr beðmi), 

i)  gervigúmmí, 

j)  leysiliti og fastlitarefni, 

k)  yfirborðsvirk efni. 

4.2.  Efnaverksmiðjur sem framleiða ólífræn íðefni, s.s.: 

a)  lofttegundir, s.s. ammóníak, klór eða vetnisklóríð, flúor eða vetnisflúoríð, koloxíð, brennisteinssambönd, 
köfnunarefnisoxíð, vetni, brennisteinsdíoxíð, karbónýlklóríð, 

b)  sýrur, s.s. krómsýru, flússýru, fosfórsýru, saltpéturssýru, saltsýru, brennisteinssýru, rjúkandi brennisteinssýru, 
brennisteinssýrling, 

c)  basa, s.s. ammóníumhýdroxíð, kalíumhýdroxíð, natríumhýdroxíð, 

d)  sölt, s.s. ammóníumklóríð, kalíumklórat, kalíumkarbónat, natríumkarbónat, perbórat, silfurnítrat, 

e)  málmleysingja, málmoxíð eða önnur ólífræn sambönd, s.s. kalsíumkarbíð, kísil, kísilkarbíð. 
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4.3.  Efnaverksmiðjur til framleiðslu á áburði sem inniheldur fosfór, köfnunarefni eða kalíum (eingildur eða fjölgildur 
áburður). 

4.4.  Efnaverksmiðjur til framleiðslu á grunnefnum fyrir plöntuvarnarefni og sæfiefni. 

4.5.  Verksmiðjur þar sem lyf eru framleidd með efnafræðilegum eða líffræðilegum aðferðum. 

4.6.  Efnaverksmiðjur til framleiðslu á sprengiefnum 

5. Meðhöndlun úrgangs 

Með fyrirvara um 11. gr. tilskipunar 2006/12/EB eða 3. gr. tilskipunar ráðsins 91/689/EBE frá 12. desember 1991 um 
hættulegan úrgang (1): 

5.1.  Stöðvar fyrir förgun eða endurnýtingu hættulegs úrgangs samkvæmt skilgreiningu í skránni sem um getur í 4. mgr. 1. gr. 
tilskipunar 91/689/EBE, samkvæmt skilgreiningu í II. viðauka A og II. viðauka B (aðgerðir R1, R5, R6, R8 og R9) við 
tilskipun 2006/12/EB og í tilskipun ráðsins 75/439/EBE frá 16. júní 1975 um förgun olíuúrgangs (2), sem geta afkastað 
meira en 10 tonnum á dag. 

5.2.  Stöðvar til brennslu sorps (húsasorp og svipaður úrgangur frá verslunum, iðnfyrirtækjum og stofnunum) sem geta 
afkastað yfir 3 tonnum á klukkustund.  

5.3.  Stöðvar fyrir förgun hættulauss úrgangs samkvæmt skilgreiningu í II. viðauka A við tilskipun 2006/12/EB í liðum D8 og 
D9, sem geta afkastað meira en 50 tonnum á dag. 

5.4.  Urðunarstaðir, sem taka við meira en 10 tonnum á dag eða sem geta afkastað meira í heild en 25°000 tonnum, að 
undanskildum urðunarstöðum fyrir óvirkan úrgang. 

6. Önnur starfsemi 

6.1.  Iðjuver sem framleiða: 

a)  deig úr viði eða önnur trefjaefni, 

b)  pappír og pappa og geta framleitt meira en 20 tonn á dag. 

6.2.  Stöðvar þar sem fram fer formeðferð (aðgerðir eins og þvottur, bleiking, mersivinnsla) eða litun trefja eða textílefna og 
afkastagetan er meiri en 10 tonn á dag. 

6.3.  Stöðvar þar sem fram fer sútun á húðum og skinnum og afkastagetan er meiri en 12 tonn af fullunninni vöru á dag. 

6.4.  a)  Sláturhús sem geta afkastað meira en 50 tonnum af skrokkum á dag. 

b)  Meðferð og vinnsla fyrir matvælaframleiðslu úr: 

— hráefnum af dýrum (öðrum en mjólk) þar sem framleiðslugeta fullunninnar vöru er meiri en 75 tonn á dag, 

— hráefnum úr plönturíkinu þar sem framleiðslugeta fullunninnar vöru er meiri en 300 tonn á dag (meðaltal á 
hverjum ársfjórðungi). 

c)  Meðferð og vinnsla mjólkur, þar sem tekið er á móti meira en 200 tonnum af mjólk á dag (meðaltal á 
ársgrundvelli). 

 

 

 

 

 

 
(1) Stjtíð. EB L 377, 31.12.1991, bls. 20. Tilskipuninni var síðast breytt með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 166/2006 (Stjtíð. 

ESB L 33, 4.2.2006, bls. 1). 
(2) Stjtíð. EB L 194, 25.7.1975, bls. 23. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/76/EB (Stjtíð. ESB L 

332, 28.12.2000, bls. 91). 
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6.5.  Stöðvar þar sem förgun eða endurvinnsla skrokka og úrgangs af dýrum fer fram og afkastagetan er meiri en 10 tonn á 
dag. 

6.6.  Stöðvar þar sem fram fer þéttbært eldi alifugla eða svína: 

a) og sem rúma meira en 40 000 alifugla, 

b)  og sem rúma meira en 2000 000 alisvín (yfir 30 kg) eða 

c)  sem rúma 750 gyltur. 

6.7.  Stöðvar þar sem fram fer yfirborðsmeðferð efna, hluta eða afurða með lífrænum leysum, einkum frágangur, prentun, 
húðun, fituhreinsun, vatnsþétting, þynging (sizing), málun, hreinsun eða gegndreyping og meira en 150 kg eru notuð á 
klukkustund eða meira en 200 tonn á ári. 

6.8.  Stöðvar þar sem fram fer framleiðsla kolefnis (fullbrenndra kola) eða skautgrafíts (electrographite) með brennslu eða 
umbreytingu í grafít 
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II. VIÐAUKI 

SKRÁ YFIR TILSKIPANIRNAR SEM UM GETUR Í 2. OG 3. MGR, 19 GR. OG 20. GR. 

1. Tilskipun ráðsins 87/217/EBE frá 19. mars 1987 um að koma í veg fyrir og draga úr asbestmengun í umhverfinu. 

2. Tilskipun ráðsins 82/176/EBE frá 22. mars 1982 um viðmiðunarmörk og gæðamarkmið fyrir losun á kvikasilfri frá 
rafgreiningu alkalí-klóríða. 

3. Tilskipun ráðsins 83/513/EBE frá 26. september 1983 um viðmiðunarmörk og gæðamarkmið fyrir losun á kadmíum. 

4. Tilskipun ráðsins 84/156/EBE frá 8. mars 1984 um viðmiðunarmörk og gæðamarkmið fyrir losun á kvikasilfri frá 
annarri starfsemi en rafgreiningu alkalí-klóríða. 

5. Tilskipun ráðsins 84/491/EBE frá 9. október 1984 um viðmiðunarmörk og gæðamarkmið fyrir losun á 
hexaklórsýklóhexani. 

6. Tilskipun ráðsins 86/280/EBE frá 12. júní 1986 um viðmiðunarmörk og gæðamarkmið fyrir losun hættulegra efna sem 
upp eru talin í lista I í viðauka við tilskipun 76/464/EBE. 

7. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/76/EB frá 4. desember 2000 um brennslu úrgangs. 

8. Tilskipun ráðsins 92/112/EBE frá 15. desember 1992 um samræmingu áætlana um að draga úr og hugsanlega stöðva 
mengun af völdum úrgangs frá títandíoxíðiðnaði. 

9. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/80/EB frá 23. október 2001 um takmörkun á losun tiltekinna mengunarefna 
frá stórum brennsluverum út í andrúmsloftið. 

10.  Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/11/EB frá 15. febrúar 2006 um mengun vegna losunar tiltekinna hættulegra 
efna í vatn í Bandalaginu. 

11.  Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/12/EB frá 5. apríl 2006 um úrgang. 

12.  Tilskipun 75/439/EBE frá 16. júní 1975 um förgun olíuúrgangs. 

13.  Tilskipun ráðsins 91/689/EBE frá 12. desember 1991 um hættulegan úrgang. 

14.  Tilskipun ráðsins 1999/31/EB frá 26. apríl 1999 um urðun úrgangs. 
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III. VIÐAUKI 

VIÐMIÐUNARSKRÁ YFIR HELSTU MENGUNAREFNI SEM TAKA SKAL TILLIT TIL EF ÞAU  
SKIPTA MÁLI VIÐ ÁKVÖRÐUN Á VIÐMIÐUNARMÖRKUM FYRIR LOSUN 

Loft 

1. Brennisteinsdíoxíð og önnur brennisteinssambönd. 

2. Köfnunarefnisoxíð og önnur köfnunarefnissambönd. 

3. Kolsýringur. 

4. Rokgjörn, lífræn efnasambönd. 

5. Málmar og efnasambönd þeirra. 

6. Ryk. 

7. Asbest (svifagnir, trefjar). 

8. Klór og efnasambönd hans. 

9. Flúor og efnasambönd þess. 

10. Arsen og efnasambönd þess. 

11.  Sýaníð. 

12.  Efni og blöndur sem geta borist með andrúmslofti og sannað hefur verið að hafi krabbameinsvaldandi eða 
stökkbreytandi eiginleika eða eiginleika sem gætu haft áhrif á æxlun. 

13.  Fjölklóruð díbensódíoxín og fjölklóruð díbensófúrön. 

 

Vatn 

1. Lífræn halógensambönd og efni sem geta myndað slík efnasambönd í snertingu við vatn. 

2. Lífræn fosfórsambönd. 

3. Lífræn tinsambönd. 

4. Efni og blöndur sem sannað hefur verið að hafi krabbameinsvaldandi eða stökkbreytandi eiginleika eða eiginleika, sem 
gætu haft áhrif á æxlun, í vatni eða gegnum vatn. 

5. Þrávirk vetniskolefni og þrávirk, lífræn eiturefni sem safnast fyrir í lífverum. 

6. Sýaníð. 

7. Málmar og efnasambönd þeirra. 

8. Arsen og efnasambönd þess. 

9. Sæfiefni og plöntuvarnarefni. 

10.  Efni í sviflausn. 

11.  Efni sem stuðla að ofauðgun (einkum nítröt og fosföt). 

12.  Efni sem hafa óheppileg áhrif á súrefnisjafnvægi (og unnt er að mæla með hjálp breytna á borð við lífræna súrefnisþörf 
(BOD) og efnafræðilega súrefnisþörf (COD)). 
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IV. VIÐAUKI 

Atriði, sem taka skal tillit til, almennt eða í sérstökum tilvikum, þegar tekin er ákvörðun um bestu, fáanlegu tækni samkvæmt 
skilgreiningu í 12. mgr. 2. gr., og hafa hliðsjón af líklegum kostnaði og ávinningi af tiltekinni ráðstöfun og meginreglunum 
um varúðarráðstafanir og forvarnir: 

1. notkun tækni sem hefur í för með sér myndun lítils úrgangs, 

2. notkun efna sem eru hættuminni en þau sem áður voru notuð, 

3. endurnýting og endurvinnsla efna, sem verða til og eru notuð við vinnslu, og úrgangs, eftir því sem við á, 

4. sambærileg vinnsluferli, búnaður eða aðferðir sem reyndar hafa verið í iðnframleiðslu með góðum árangri, 

5. tæknilegar framfarir og breytingar á vísindalegri þekkingu og skilningi, 

6. eðli, áhrif og umfang viðkomandi losunar, 

7. fyrsti rekstrardagur nýrra stöðva eða stöðva í rekstri, 

8. tími sem er nauðsynlegur til að innleiða bestu, fáanlegu tækni, 

9. notkun og eðli hráefna (að meðtöldu vatni) sem eru notuð í vinnslunni, svo og orkunýtni, 

10.  nauðsyn þess að koma í veg fyrir eða halda heildaráhrifunum, sem losun hefur á umhverfið, og umhverfisáhættu í 
lágmarki, 

11.  nauðsyn þess að koma í veg fyrir slys og halda afleiðingum slysa fyrir umhverfið í lágmarki, 

12.  upplýsingar sem framkvæmdastjórnin eða alþjóðastofnanir birta skv. annarri undirgrein 2. mgr. 17. gr. 
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V. VIÐAUKI 

ÞÁTTTAKA ALMENNINGS VIÐ TÖKU ÁKVARÐANA 

1. Almenningur skal upplýstur (með opinberum auglýsingum eða á annan, viðeigandi hátt, s.s. með rafrænum miðlum, ef 
þeir eru tiltækir) um eftirfarandi atriði snemma í ferli ákvarðanatökunnar eða eigi síðar en svo fljótt sem með sanngirni 
má ætlast til að leggja megi upplýsingarnar fram: 

a)  um umsóknina um leyfi eða, eftir því sem við á, um tillöguna að uppfærslu leyfis eða skilyrðin fyrir leyfinu í 
samræmi við 1.mgr. 15. gr, þ.m.t. lýsing á atriðunum sem tilgreind eru í 1. mgr. 6. gr., 

b)  um þá staðreynd, eftir því sem við á, að tiltekin ákvörðun sé háð mati í hverju aðildarríki eða mati á 
umhverfisáhrifum, sem ná yfir landamæri, eða samráði milli aðildarríkja í samræmi við 18. gr., 

c)  um upplýsingar um lögbæra yfirvaldið, sem ber ábyrgð á töku ákvörðunarinnar og sem getur veitt þær upplýsingar, 
sem skipta máli, og sem senda má athugasemdir og spurningar til og upplýsingar um tímarammann til að leggja 
fram athugasemdir og spurningar, 

d)  um eðli hugsanlegra ákvarðana eða drög að ákvörðun, liggi þau fyrir, 

e)  um upplýsingar, eftir því sem við á, sem varða tillögur að uppfærslu leyfis eða skilyrða fyrir leyfi, 

f)  um tilgreiningu á tíma og stöðum þar sem þær upplýsingar, sem skipta máli, verða gerðar aðgengilegar eða leiðir til 
þess að nálgast þær, 

g)  um upplýsingar um fyrirkomulagið á þátttöku almennings og samráði skv. 5. lið. 

2. Aðildarríkin skulu, innan viðeigandi tímamarka, tryggja að sá hluti almennings, sem málið varðar, hafi aðgang að 
eftirfarandi:  

a)  í samræmi við landslöggjöf: helstu skýrslum og ráðleggingum, sem lögbært yfirvald eða lögbær yfirvöld hafa fengið 
í hendur á þeim tíma þegar sá hluti almennings, sem málið varðar, var upplýstur í samræmi við 1. lið, 

b)  í samræmi við ákvæði tilskipunar 2003/4/EB: upplýsingum, öðrum en þeim sem um getur í 1. lið, sem skipta máli 
fyrir ákvörðunina í samræmi við 8. gr. og sem verða einungis aðgengilegar eftir að sá hluti almennings, sem málið 
varðar, hefur verið upplýstur í samræmi við 1. lið. 

3. Sá hluti almennings, sem málið varðar, skal eiga rétt á að leggja fram athugasemdir og álit til lögbærs yfirvalds áður en 
ákvörðun er tekin. 

4. Taka verður tillit til niðurstaðnanna úr samráðinu sem haft er samkvæmt þessum viðauka við töku ákvörðunar. 

5. Aðildarríkin skulu ákveða nákvæma tilhögun við að upplýsa almenning (t.d. við það að koma upp auglýsingum innan 
tiltekins radíuss eða við birtingu í dagblaði á viðkomandi stað) og við það að hafa samráð við þann hluta almennings, 
sem málið varðar (t.d. skriflega eða með almennri könnun). Ákveða skal hæfilegan tímaramma fyrir mismunandi stig og 
veita þannig nægan tíma til að upplýsa almenning og til að sá hluti almennings, sem málið varðar, geti undirbúið sig og 
tekið virkan þátt í töku ákvarðana í umhverfismálum sem falla undir ákvæði viðaukans. 
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VI. VIÐAUKI 

A-HLUTI 

Niðurfelldar tilskipanir með áorðnum breytingum (sem um getur í 22. gr.) 

Tilskipun ráðsins 96/61/EB  
(Stjtíð. EB L 257, 10 10.1996, bls. 26).  

  

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/35/EB  
(Stjtíð. ESB L 156, 25.6.2003, bls. 17).  

eingöngu 4. gr. og II. viðauki  

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB  
(Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32).  

eingöngu 26. gr.  

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 
(Stjtíð. ESB L 284, 31.10.2003, bls. 1).  

eingöngu 61. liður III. viðauka  

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 166/2006 
(Stjtíð. ESB L 33, 4.2.2006, bls. 1).  

eingöngu 2. mgr. 21. gr.  

 

 

B-HLUTI 

Skrá yfir fresti til lögleiðingar í aðildarríkjunum (sem um getur í 22. gr.) 

Tilskipun Frestur til lögleiðingar 

96/61/EB   30. október 1999  

2003/35/EB   25. júní 2005  

2003/87/EB   31. desember 2003  
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VII. VIÐAUKI 

SAMSVÖRUNARTAFLA 

Tilskipun 96/61/EB Þessi tilskipun 

1. gr.   1. gr.  

Inngangsorð 2. gr.   Inngangsorð 2. gr.  

1. til 9. mgr. 2. gr.   1. til 9. mgr. 2. gr.  

a-liður 10. mgr. 2. gr.   10. mgr. 2. gr.  

b-liður 10. mgr. 2. gr.   11. mgr. 2. gr.  

Inngangsorð fyrstu undirgreinar 11. mgr. 2. gr.   Inngangsorð fyrstu undirgreinar 12. mgr. 2. gr.  

Fyrsti undirliður, fyrsta undirgrein 11. mgr. 2. gr.   a-liður fyrstu undirgreinar 12. mgr. 2. gr.  

Annar undirliður fyrstu undirgreinar 11. mgr. 2. gr.   b-liður fyrstu undirgreinar 12. mgr. 2. gr.  

Þriðji undirliður fyrstu undirgreinar 11. mgr. 2. gr.   c-liður fyrstu undirgreinar 12. mgr. 2. gr.  

Önnur undirgrein 11. mgr. 2. gr.   Önnur undirgrein 12. mgr. 2. gr.  

12. mgr. 2. gr.   13. mgr. 2. gr.  

13. mgr. 2. gr.   14. mgr. 2. gr.  

14. mgr. 2. gr.   15. mgr. 2. gr.  

Fyrsta undirgrein 3. gr.   1. mgr. 3. gr.  

Önnur undirgrein 3. gr.   2. mgr. 3. gr.  

4. gr.   4. gr.  

5. gr.   5. gr.  

Inngangsorð fyrstu undirgreinar 1. mgr. 6. gr.   Inngangsorð fyrstu undirgreinar 1. mgr. 6. gr.  

Fyrsti til tíundi undirliður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 6. gr.   a- til j-liður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 6. gr.  

Önnur undirgrein 1. mgr. 6. gr.   Önnur undirgrein 1. mgr. 6. gr.  

2. mgr. 6. gr.   2. mgr. 6. gr.  

7. til 12. gr.   7. til 12. gr.  

1. mgr. 13. gr.   1. mgr. 13. gr.  

Inngangsorð 2. mgr. 13. gr.   Inngangsorð 2. mgr. 13. gr.  

Fyrsti til fjórði undirliður 2. mgr. 13. gr.   a- til d-liður 2. mgr. 13. gr.  

Inngangsorð 14. gr.   Inngangsorð 14. gr.  

Fyrsti til þriðji undirliður 14. gr.   a-til c-liður 14. gr.  

Inngangsorð fyrstu undirgreinar 1. mgr. 15. gr.   Inngangsorð fyrstu undirgreinar 1. mgr. 15. gr.  

Fyrsti til þriðji undirliður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 15. gr.   a- til c-liður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 15. gr.  

Önnur undirgrein 1. mgr. 15. gr.   Önnur undirgrein 1. mgr. 15. gr.  

2. mgr. 15. gr.   2. mgr. 15. gr.  

4. mgr. 15. gr.   3. mgr. 15. gr.  

5. mgr. 15. gr.   4. mgr. 15. gr.  

Inngangs- og lokaorð fyrstu undirgreinar 15. gr. a   1. mgr. 16. gr.  

a- og b-liður fyrstu undirgreinar 15. gr. a   a- og b-liður 1. mgr. 16. gr.  
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Tilskipun 96/61/EB Þessi tilskipun 

Önnur undirgrein 15. gr. a   2. mgr. 16. gr.  

Fyrsti og annar málsliður þriðju undirgreinar 15. gr. a   Fyrsta undirgrein 3. mgr. 16. gr.  

Þriðji málsliður þriðju undirgreinar 15. gr. a   Önnur undirgrein 3. mgr. 16. gr.  

Fjórða undirgrein 15. gr. a   Fyrsta undirgrein 4. mgr. 16. gr.  

Fimmta undirgrein 15. gr. a   Önnur undirgrein 4. mgr. 16. gr.  

Sjötta undirgrein 15. gr. a   5. mgr. 16. gr.  

16. gr.   17. gr.  

17. gr.   18. gr.  

Inngangs- og lokaorð 1. mgr. 18. gr.   1. mgr. 19. gr.  

Fyrsti og annar undirliður 1. mgr. 18. gr.   a- og b-liður 1. mgr. 19. gr.  

Fyrsta undirgrein 2. mgr. 18. gr.   2. mgr. 19. gr.  

Önnur undirgrein 2. mgr. 18. gr.   3. mgr. 19. gr.  

19. gr.   —  

1. mgr. 20. gr.   1. mgr. 20. gr.  

2. mgr. 20. gr.   2. mgr. 20. gr.  

Fyrsta undirgrein 3. mgr. 20. gr.   Fyrsta undirgrein 3. mgr. 20. gr.  

Önnur undirgrein 3. mgr. 20. gr.   —  

Þriðja undirgrein 3. mgr. 20. gr.   Önnur undirgrein 3. mgr. 20. gr.  

1. mgr. 21. gr.   —  

2. mgr. 21. gr.   21. gr.  

—   22. gr.  

22. gr.   23. gr.  

23. gr.   24. gr.  

I. viðauki   I. viðauki  

II. viðauki   II. viðauki  

III. viðauki   III. viðauki  

IV. viðauki   IV. viðauki  

V. viðauki   V. viðauki  

—   VI. viðauki  

—   VII. viðauki  

 

 

 


